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PUFA will allow calculating the necessary parameters for the selective
release of free PUFA.
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Пропонується конструкційне рішення для пристрою, який зможе
зчитувати інформацію про серцевий ритм людини – автоматично (без
втручання людини). Дані з пристрою зчитуватимуться автоматично,
після чого в кінці дня – надсилатимуться на мобільний телефон власника. В кінці кожного тижня дані сортуватимуться і буде підраховано
середнє значення пульсу користувача.
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Основним завданням розумної системи вимірювання та аналізу
пульсу [1, с. 55] є забезпечення користувачу максимально комфортних
умов використання, мінімізація часу для отримання аналізу показів
пульсу за певний інтервал часу, доступність у використанні системи в
будь який час. Для виконання основного завдання пульсометра, найперше потрібно розробити систему вимірювання пульсу людини з
певним інтервалом. Така система дасть можливість аналізувати дані
про стан пацієнта в залежності від впливу різних чинників: факторів
пори доби; фізичних навантажень; психоемоційних факторів.
Для цього застосовано модуль пульсу – Arduino Pulse sensor, який
володіє змінним діапазоном напруги та струму живлення. Також,
характеризується компактними розмірами і забезпечує максимально
великий діапазон робочої області, завдяки довжині робочої хвилі.
Контроль за всіма процесами, а також аналіз проведених досліджень
здійснює мікроконтролер – Arduino Uno. Даний мікроконтролер забезпечує високу надійність, точність та якість продукту, поруч з невеликими фінансовими затратами. Наступною складовою став екран, на
який виводиться вся необхідна інформація, а також графік частоти
вимірювання пульсу [2 с. 160, 3 с. 4328]. Іншою невід’ємною складовою став звуковий браузер, на основі модуля Neoway M590 – для сповіщення про припинення вимірювання, або нагадування користувачу,
про необхідність виміряти значення пульсу.
Найважливіший етап розробки пристрою є написання правильного
програмного коду, адже він включає ініціалізацію всіх пристроїв поетапно, підбір найоптимальнішого режиму роботи, а також запуск роботи всіх пристроїв разом. Налагоджений механізм роботи пристрою – правильно написаний програмний код проводився в середовищі Arduino IDE.
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Для навколишнього середовища одна з основних загроз з боку
сховищ відходів вуглезбагачення є підвищення рівня ґрунтових вод та
їх забруднення технічною рідиною. Найперспективніший способів
усунення цієї загрози – зневоднення сховищ відходів вуглезбагачення
є висадка вологолюбних, швидкозростаючих рослин на дамбах та
берегах, на достатній глибині, щоб коренева система функціонувала
як губка і насос, і дозволяла видаляти воду з ґрунту. Найбільш поширено використання дерев сімейства вербових: верба біла, тополь різнолистий, тополь чорний, лох вузьколистий. Ці види дерев швидко
ростуть і утворюють пагони, мають розвинену кореневу систему,
добре розмножуються вегетативним шляхом та невибагливі до складу
ґрунту. кожне дерево за рік випаровує 50 – 90 м3 ґрунтової води, а
одна дрена на кожен метр довжини приймає і відводить 54 – 62 м3 [1].
В якості трав’яних рослин використовують жовтець повзучий, окопник лікарський, солодку, чий блискучий.
Враховуючи умови створення та експлуатації сховищ відходів переробки мінеральної сировини при розробці математичної моделі процесу
фільтрації рідини зі сховища при наявності біотехногенного навантаження навкруги периметру приймемо наступні припущення: рідина, що
фільтрується із сховища, є ідеальною та нестисливою [2–5]; процес
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